
Informácia o spracúvaní a ochrane osobných údajov 
 

 

1.  Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov? 
 
Prevádzkovateľom vašich osobných údajov a tejto webstránky je Ekumenická rada cirkví 

v Slovenskej republike (ďalej iba ERC) so sídlom Palisády 48, 811 06 Bratislava, IČO 30806631. ERC 

je zaregistrovaná na Ministerstve kultúry SR podľa zákona č. 308/1991 Zb. zo dňa 14. 5. 1993. 

 

2.  Aké údaje spracúvame a na aký účel? 
 

ERC v rámci tejto webstránky spracúva a používa vaše osobné údaje výhradne na zasielanie 

časopisu Rozmer. Ide o údaje zadané pri objednávaní časopisu: (titul), meno a priezvisko, respektíve 

názov organizácie, poštová a emailová adresa, dobrovoľný údaj je váš telefonický kontakt. 

 

3.  Kto má prístup k vašim osobným údajom? 
 

Prístup k vašim osobným údajom má iba náš na to oprávnený zamestnanec zabezpečujúci 

distribúciu časopisu Rozmer. Vaše osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme tretím 

osobám, neprenášame ich v krajinách Európskej únie, ani do tretích krajín mimo Európskeho 

hospodárskeho priestoru. 

  

4.  Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje? 
 

Osobné údaje každého predplatiteľa uchovávame iba dovtedy, kým trvá jeho odoberanie 

časopisu Rozmer. Ak ho čitateľ zruší alebo odvolá súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho 

osobné údaje budú vymazané. 

 

5.  Právny základ 
 

Právnym základom na spracovávanie vašich osobných údajov je váš súhlas udelený pri 

objednávaní časopisu Rozmer. 

 

6.  Vaše práva 
 

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov máte právo: 

–  na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame 

osobné údaje, a ak áno, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, ako dlho a komu ich 

poskytujeme; 

–  kedykoľvek odvolať svoj súhlas; 



–  žiadať opravu alebo aktualizáciu vašich osobných údajov tak, aby boli vždy presné 

a aktuálne; 

–  na vymazanie vašich osobných údajov, ak už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 2. 

tohto oznámenia; 

–  na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, napríklad v prípade, keď ste 

spochybnili správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť ich 

správnosť; 

–  získať vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v elektronickej podobe; 

–  podať sťažnosť u nás alebo na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 

 

7.  Profilovanie a automatizované rozhodovanie 
 
V rámci spracúvania vašich osobných údajov nepoužívame profilovanie a automatizované 

rozhodovanie. 

 

8.  Podmienky zabezpečenia osobných údajov 
 
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky potrebné technické a organizačné opatrenia 

potrebné na zabezpečenie vašich osobných údajov. 

 
9.  Záverečné ustanovenie 
 
Označením políčka súhlasu a odoslaním objednávky časopisu Rozmer z internetového 

objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s vyššie uvedenými podmienkami 

ochrany vašich osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. Tieto podmienky nadobúdajú 

účinnosť dňom 25. 5. 2018. 

 

V prípade, ak je vám niečo nejasné v súvislosti s ochranou a spravovaním vašich osobných 

údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese našej redakcie: Svoradova 3, 811 03 

Bratislava, alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838. Radi vám na vaše otázky odpovieme. 


